
WINTERBAR
by corpuswijk

11 januari 2019, 19u30

Locatie: tuin van Ruhuna (Kouterstraat 2)
(bij neerslag: binnenshuis)

Wissel je wensen voor het nieuwe jaar uit met alle buren tijdens onze 
unieke openlucht winterbar. Trek je warmste sokken en wollen muts aan en 

kom proeven van heerlijke glühwein, jenever en Brusselse wafels.
Verwarm je aan onze hout- en kolenvuurtjes en geniet van live-

pianomuziek. En voor de kinderen is er binnen een winterwarme 
filmavond. Geen enkele reden dus om niet te komen!

Inschrijven vóór 5 januari via 
info@corpuscomite.be

of bij de voorzitter (Oorlogstraat 6B)

www.corpuswijk.org
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Beste buren,

De Sint is weer vertrokken. 
Hij heeft samen met de 
pieten opnieuw zijn uiterste 
best gedaan om alle buren 
met een bezoekje te 
vereren. In dit krantje 
blikken we alvast terug met 
enkele leuke foto’s van die 
twee dagen.
Was je niet thuis? Jammer, 
maar hopelijk vonden jullie 
wel de cadeautjes in de 
buurt van jullie voordeur. 
Binnenkort krijgen jullie in 
elk geval al een nieuwe kans 
om een activiteit van de 
buurt mee te maken. Schrijf 
je dus zeker op tijd in voor 
onze Winterbar! Exclusief 
voor de inwoners van 
Eugeen Schepensweg, 
Stedelos, Corpusstraat en 
Oorlogstraat! Het eerste 
drankje is van ons en je 
krijgt er een heerlijke 
Brusselse wafel bovenop. 
Als je daar geen zin in hebt, 
mag je voor één keer 
(beleefd) tegen onze 
medewerkers zeggen: “Hou 
je wafel.”

Tot 11 januari!

Het Corpuscomité

Na Winterbar komt Zomerbar!
Het Corpuscomité zit nooit helemaal stil. Het jaar 
is nog niet eens voorbij, maar we denken alweer 
aan onze volgende wijkfeesten (de 38ste al!). 
Neem dus jullie agenda van 2019 en noteer in 
dikke, vette letters:

CORPUSFEESTEN
zaterdag 29 en zondag 30 juni!

Dan gaan we weer een heel weekend feesten, 
eten, drinken, lachen, genieten en de 
temperatuur in onze warme buurt nog wat extra 
opdrijven. Niet te missen.

Nieuwe buren!!!
Op ‘t eind van de Oorlogstraat wordt er nog 
druk gebouwd, maar 100 meter eerder in de 
straat is er al verhuisd. We verwelkomen Kim 
en Mike als nieuwe buren. Hun drie kindjes 
Liam, Nathan en Helena zorgen voor extra 
leven in de brouwerij! En we kregen alvast 
onze Corpuskerstboom cadeau van hen!
En in het begin van de Oorlogstraat trok 
Carlo Siau in bij zijn opa Jean-Pierre. 
Welkom!



Sinterklaas: fotoverslag (1)



Sinterklaas: fotoverslag (2)

Alle foto’s in kleur via 
www.corpuswijk.org



Trix:  Zeg, Wacco… Het jaar zit er weer 
bijna op.

Wacco: Pfff… je weet wat dat betekent, 
Trix…

Trix: Cadeautjes!! En veel te veel 
eten! En wenskaarten in de bus.

Wacco: En vuurwerk om middernacht.
Trix: Hmmmm… daar kijk ik nu niet 

echt naar uit, eerlijk gezegd. 

Wacco: Veel te luid voor onze gevoelige 
oortjes.

Trix: Maar weet je wat ik het aller-
leukste vind aan deze periode 
van het jaar?

Wacco: Ik ben benieuwd…
Trix: Er staat een boom om tegen te 

plassen gewoon in de woon-
kamer!!!

Afscheid van Hector

Hector Anno

1935 - 2018
Hector woonde jarenlang in de Corpusstraat tot hij 
en zijn echtgenote Mariette in mei 2017 naar een 
serviceflat verhuisden. 
Hector overleed op 13 november. Hij werd 83 jaar. 
We wensen vanuit onze wijk de familie veel sterkte.

Het Corpuscomité wenst 
alle buren en hun geliefden
heel fijne feestdagen en
een fantastisch begin
van 2019!

Iris, Rita, Bert, Diederik, Jacques, Jarne & Luc


